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Termo de Referência 

 

Carta do 34º Congresso do COSEMS/SP 
 

 

O 34º Congresso do COSEMS/SP ocorreu no período de 09 a 12 de março de 2021, de forma 

remota e teve cerca de 50 atividades virtuais, realizadas em plataforma digital. Destas, selecionamos 

as principais para produzirmos conteúdo que possa ser compartilhado em todas nossas redes, 

deixando um legado de conteúdos sobre a temática do Congresso e da pandemia COVID-19.  

 

 

Objeto: 

 

Contratação de empresa para criação de layout e diagramação da Carta do 34º Congresso do 

COSEMS/SP.  

 

 

Justificativa:  

 

O Congresso do COSEMS/SP é de extrema relevância para os gestores paulistas e para o SUS. 

Tradicionalmente, reúne nomes de referência para debates de apoio à gestão municipal e tem como 

público alvo os gestores de saúde e suas equipes. Neste ano, com o avanço da comunicação digital e 

realização de um Congresso virtual, precisamos acompanhar essas mudanças e pautar novas formas 

de Comunicação, buscando levar informações ao maior número de pessoas. 

 

A Carta do Congresso do COSEMS/SP é o documento produzido e aprovado em Assembleia 

Geral pelos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que apresenta as propostas e 

os compromissos que nortearão as ações do COSEMS/SP, nos anos seguintes. 

 

 

Especificação do Serviço: 

 

1. Criação de layout para a Carta do 34º Congresso do COSEMS/SP - deverão ser 

apresentadas 2 propostas para escolha do COSEMS/SP.  

2. Diagramação da Carta. 

3. Formato padrão: 800px X 800px ou 1080px X 1080px (compatível para publicação em 

site e mídias sociais). 

4. Formato flipbook de rolagem automática. 

5.  Identidade visual e Logomarca do COSEMS/SP. 

6. A Carta deverá ter upload na página do COSEMS/SP (será fornecido acesso especifico 

para a área do site https://www.cosemssp.org.br/congressos/cartas-do-congresso/ . 
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Condições Gerais: 

 

• As empresas interessadas devem apresentar proposta precificada das atividades listadas até 

23 de abril de 2021.  

• A proposta deverá ser endereçada ao COSEMS/SP, preenchida em papel timbrado, 

especificando cronograma de produção e entrega, datada, com prazo de validade, nome e 

assinatura do responsável, e encaminhada através do e-mail cosemssp@cosemssp.org.br.   

• O prazo máximo para entrega final do serviço contratado é 15/05/2021. 

• O pagamento à empresa que executar o serviço será efetuado nas condições acordadas, 

mediante apresentação de Nota Fiscal em nome do COSEMS/SP, sendo efetuada a retenção 

na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação vigente. 

• Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail cosemssp@cosemssp.org.br.   
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